
Kinnitatud 
Nõo Vallavalitsuse 

01. juuni 2015 määrusega nr 7 
 

 
KODUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING NR _____ 

 
        ______________________20___a 
 
Leping sõlmitakse Nõo Vallavalitsuse poolt korraldatud koduteenuste kasutamise kohta.  
 
Käesolev leping on sõlmitud Nõo Vallavalitsuse (edaspidi Teenuse osutaja), keda esindab 
vallavanem …………………….......... isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel, ühelt poolt ja 
hooldust vajav isik (edaspidi Klient) või Kliendi esindaja/või tema seaduslik esindaja ja/või 
laps ja/või muu kohustust võttev isik (edaspidi Kliendi esindaja), vahel. 
 
  
Klient: _____________________________________________________________________ 
                       /ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht/ 
 
või Kliendi esindaja: __________________________________________________________ 
                                                    /ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht/ 
 
 
1. Teenuse osutaja kohustused 
1.1. Osutab Kliendile koduteenust alates _________________________________________ 
 
kliendi kodusel aadressil _______________________________________________________ 
 
1.2. Osutab Kliendile Nõo Vallavolikogu poolt 23.04.2015 kehtestatud määruse nr 30 
„Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Nõo vallas“ alusel koduteenuseid vastavalt 
Hooldusplaanile tööpäeviti Kliendiga või Kliendi esindajaga kooskõlastatud päevadel ja 
kellaaegadel. 
1.3. Määrab koduteenuste teostajaks sotsiaalhooldustöötaja. 
1.3.1. Sotsiaalhooldustöötaja nimi ja kontaktandmed on: _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
1.4. Lahendab lahkarvamusi sotsiaalhooldustöötaja ja Kliendi või Kliendi esindaja vahel. 
 
2. Kliendi või Kliendi esindaja kohustused ja õigused 
2.1. Vastutab Teenuse osutajale esitatud andmete õigsuse eest. 
2.2. Peab tagama sotsiaalhooldustöötajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma eluruumi 
koduteenuste osutamiseks. 
2.3. On kohustatud tasuma koheselt või tegema vajadusel rahalised ettemaksed: 
2.3.1. ostetud kaupade eest; 
2.3.2. muude rahaliste tehingute korral. 
2.4. On õigus nõuda täpset tasaarveldust nende rahaliste vahendite osas, mis ta tegi 
sotsiaalhooldustöötajale  ettemaksena. 
2.5. On kohustatud võimalusel kaasa aitama koduteenuste osutamisele ja käituma 
sotsiaalhooldustöötajaga viisakalt ning korrektselt. 
 
3. Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine 
3.1. Käesolev leping jõustub ____________________ja kehtib kuni____________________ 



3.2. Käesolev leping peatub, kui Klient viibib ajutiselt (rohkem kui 1 kuu) hooldusel 
perekonnas või raviasutuses või kui Klient või Kliendi esindaja esitavad lepingu peatamiseks 
vastava põhjendatud avalduse. 
3.3. Käesolev leping lõpeb ennetähtaegselt Pooltevahelisel kokkuleppel: 
3.3.1.  kui Poolte kokkuleppel koduteenustest ei piisa Kliendi toimetulekuks (vajab    
hoolekandeasutusse paigutamist); 
3.3.2.   kui Klient tervise paranemisel ei vaja enam toimetulekuks sotsiaalhooldustöötaja 
kõrvalabi; 
3.3.3.      muudel põhjendatud juhtudel. 
3.4. Teenuse osutajal on õigus lõpetada käesolev leping ennetähtaegselt, teatades sellest 
Kliendile ja/või Kliendi esindajale kirjalikult, järgmistel juhtudel: 
3.4.1. Klient või Kliendi esindaja ei täida talle ettenähtud kohustusi; 
3.4.2. Klient kuritarvitab alkoholi või muid narkootilisi aineid; 
3.4.3. Klient käitub sotsiaalhooldustöötajaga ebaviisakalt ning takistab teenuste osutamist; 
3.4.4. Kliendi või Kliendi esindaja poolt ebaõigete andmete esitamisel lepingu sõlmimisel või 
asjaolude muutumise varjamisel; 
3.4.5. muudel võimalikel juhtudel, mis takistavad koduhooldusteenuste osutamist. 
3.5. Kliendil on õigus leping lõpetada ennetähtaegselt ühepoolselt, teatades sellest kirjalikult 
teenuse osutajale ette kaks  (2) nädalat  juhul, kui: 
3.5.1. osutatav teenus ei vasta Kliendi soovile; 
3.5.2. Klient vahetab elukohta; 
3.5.3. muudel põhjendatud juhtudel. 
 
4. Muud tingimused 
4.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamisest Poolte poolt. 
4.2. Kõik käesoleva lepingu täitmisel tulenevad erimeelsused püütakse lahendada 
kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on õigus pöörduda 
Pooltel kohtu poole. 
4.3. Poolte kokkuleppel võidakse käesoleva lepingu tingimusi lepingu pikendamisel muuta. 
4.4. Lepingule lisatavad täiendused ja muudatused vormistatakse kirjalikult ning kirjutatakse 
alla Poolte poolt. 
4.5. Leping on koostatud kahes identses juriidilist jõudu omavates eksemplaris, millest 
kumbki Pool saab ühe eksemplari. 
 
5. Poolte andmed: 
Teenuse osutaja     Klient___________________________ 
Nõo Vallavalitsus                              /nimi/ 
Voika 23, Nõo     Aadress___________________________ 
Nõo vald 61601     _________________________________ 
Tartumaa      Kontaktid_________________________ 
 
………………………...                                            __________________________________ 
      /allkiri/        /allkiri/ 
       või 
 

Kliendi esindaja___________________ 
…………………………      /nimi/ 
Vallavanema nimi                                                    Aadress____________________________ 
                Kontaktid__________________________ 

 
__________________________________ 

        /allkiri/ 


